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Ilkka Suppasen ja Raffaella Mangiarottin suunnittelemat vallankumoukselliset 
UNDECIDED-sohvat muodostavat boutique-yritys Manerban uuden tuoteperheen. 
Manerba on valmistanut toimistokalusteita jo 40 vuotta.
Nimi Undecided viittaa ironisesti business-maailmaan liittyvään päätöksentekoon: 
sohva tarjoaa mukavan ja lämpimän, lähes maagisen paikan, jossa ajatukset 
kirkastuvat ja päätöksenteko helpottuu.

MANERBAN UNDECIDED-TUOTEPERHE

Raffaella Mangiarotti on vuosien ajan tehnyt tutki-
mustyötä yhdessä Manerban kanssa kodin tunteen 
saavuttamiseksi toimistossa. Undecided-sohva on 
tämän yhteistyön ensimmäisiä tuotoksia. Projekti 
käynnistettiin viisi vuotta sitten perusteellisella ma-
teriaalien, pintojen ja värien tutkimisella, ja nämä 
ovat nyt erottuva ja olennainen osa yrityksen identi-
teettiä ja imagoa.

Hanke on vastaus työtilan ja kodin sekä yksityisen ja 
julkisen tilan välisten suhteiden innovaatiotarpeisiin.

Täysin muunneltavissa istuimissa yhdistyy saumatto-
masti skandinaavinen yksinkertaisuus ja italialainen 
eleganssi. Korkea, pehmustettu selkäosa luo yksityi-
sen äänieristetyn paikan, jossa voit puhua rauhassa 
untuvanpehmeisiin tyynyihin nojaten.

Ilkka Suppanen on syntynyt 
Kotkassa. Hän opiskeli 
arkkitehtuuria Helsingin 
Teknillisessä korkeakoulussa 
ja sisustusarkkitehtuuria 
Taideteollisessa korkeakoulussa. 
Hän on yksi tunnetuimmista 

nykyajan suomalaisista muotoilijoista. Suppanen on saanut 
useita kansainvälisesti merkittäviä muotoilupalkintoja, viimeksi 
Ruotsin Bruno Mathsson- ja Red Dot Best of the Best -palkinnon. 
Suppasen muotoilua on ollut esillä ympäri maailmaa mm. 
näyttelyjä Venetsian Architecture Biennalessa ja MoMAssa New 
Yorkissa. Tällä hetkellä hän jatkaa työtään useissa projekteissa 
ympäri maailmaa.

Ilkka Suppanen

Raffaella Mangiarotti

Raffaella Mangiarotti on syntynyt 
Genovassa, hän työskentelee ja 
asuu Milanossa. Hän valmistui 
arkkitehdiksi Politecnico di 
Milanosta ja perusti deepdesign-
yrityksen Matteo Bazzicalupon 
kanssa. Mangiarotti on palkittu 

useilla palkinnoilla mm. Young & Design, Cosmopack ja Esaedra. 
Hänen projektejaan on julkaistu useissa lehdissä ja kirjoissa 
esimerkiksi The International Design Yearbook 2005 ja  
L’ Observatoire International de Premiere Vision. Tällä hetkellä 
Raffaella Mangiarotti on suunnittelujohtajana Serralungalla, 
työskentelee deepdesign yrityksessään ja tutkijana Politecnico 
di Milanossa sekä toimii freelancerina useissa hankkeissa ja 
projekteissa.
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Ilkka Suppasen ja Raffaella Mangiarottin suunnittelema Undecided-sohva koostuu verhoillusta 
istuinosasta sekä limittäin asetetuista untuvanpehmeistä tyynyistä.

Nimi Undecided viestii niin sohvan tuottamasta rentoutumisen tunteesta kuin useista saatavilla 
olevista väreistä ja verhoilukankaista, joita voit vapaasti yhdistellä värikkäämmistä asiallisempiin. 

Onko vaikeuksia päättää? Ehkä pieni mietintähetki Undecided-sohvan sylissä auttaa.

Mitat: leveys 233 cm, syvyys 80 cm, korkeus 94/127/160 cm


